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UBND THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
SỞ NÔNG NGHIỆP
VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 5486 /TB-SNN

Đà Nẵng, ngày 23 tháng 12 năm 2021

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THÔNG BÁO
Về việc ôn tập thi tuyển công chức tại các sở, ban, ngành và
UBND các quận, huyện thuộc thành phố Đà Nẵng năm 2021
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nhận được Thông báo số 53/TBHĐTD ngày 22 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng tuyển dụng công chức thành phố Đà
Nẵng năm 2021 về việc ôn tập thi tuyển công chức tại các sở, ban, ngành và UBND
các quận, huyện thuộc thành phố Đà Nẵng năm 2021, theo đó Hội đồng tuyển dụng
công chức tại các sở, ban, ngành và UBND các quận, huyện thuộc thành phố Đà Nẵng
năm 2021 (sau đây viết tắt là Hội đồng tuyển dụng công chức) thông báo ôn tập thi
tuyển công chức như sau:
1. Nội dung ôn tập
Môn kiến thức chung, môn tiếng Anh và môn nghiệp vụ chuyên ngành.
(Ghi chú: Đối với ôn tập môn tiếng Anh, những thí sinh được miễn thi ngoại
ngữ không phải ôn tập).
2. Hình thức ôn tập
Do diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 và một số thí sinh từ các tỉnh, thành
phố khác không thể di chuyển đến thành phố Đà Nẵng, Hội đồng tuyển dụng công
chức tổ chức ôn tập trực tuyến bằng phần mềm Microsoft Teams. Thí sinh chủ
động cài đặt phần mềm theo hướng dẫn, nghiên cứu tài liệu ôn tập để đạt kết quả tốt.
(Hướng dẫn sử dụng phần mềm để ôn tập tại Phụ lục đính kèm Thông báo số
53/TB-HĐTD ngày 22 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng tuyển dụng công chức thành
phố Đà Nẵng năm 2021).
3. Thời gian ôn tập
Ngày 25 tháng 12 năm 2021 (thứ Bảy), buổi sáng bắt đầu từ 08 giờ 15 phút.
4. Các thí sinh đủ điều kiện dự thi tuyển công chức vào các vị trí đã đăng ký
thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Đà Nẵng theo Thông báo số
52/TB-HĐTD ngày 20 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng tuyển dụng công chức thành
phố Đà Nẵng năm 2021 (đã được đăng trên website của Sở Nội vụ thành phố Đà
Nẵng);
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kính thông báo./.
Nơi nhận:
- Các thí sinh dự thi;
- Các Chi cục: Thủy sản, Kiểm lâm;
- Các phòng chuyên môn của Sở;
- Giám đốc Sở (b/c);
- Lưu: VT, VP.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Phan Văn Mỹ
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Phụ lục
HƯỚNG DẪN ÔN TẬP THI TUYỂN CÔNG CHỨC NĂM 2021 THEO THÔNG
BÁO SỐ 53/TB-HĐTD NGÀY 22 THÁNG 12 NĂM 2021 CỦA HỘI ĐỒNG TUYỂN
DỤNG CÔNG CHỨC THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG NĂM 2021
(Kèm theo Thông báo số
/TB-SNN ngày
tháng 12 năm 2021
của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Đà Nẵng)

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT VÀ SỬ DỤNG PHẦN MỀM
MICROSOFT TEAMS ĐỂ ÔN TẬP
1. Yêu cầu
a) Có thể sử dụng máy tính hoặc thiết bị di động để tham gia ôn tập.
b) Kết nối Internet ổn định; âm thanh, micro, webcam trên thiết bị hoạt
động tốt.
c) Dự phòng một thiết bị để khi gặp sự cố có thể thay thế.
d) Thiết bị chưa đăng nhập vào tài khoản Microsoft Teams của một Tổ chức
khác (trường hợp thiết bị đã cài Microsoft Teams và đăng nhập vào tài khoản của
một tổ chức khác thì thực hiện đăng xuất).
2. Hướng dẫn sử dụng trên máy tính
a) Cài đặt phần mềm
- Truy cập vào địa chỉ: https://products.office.com/vi-vn/microsoftteams/download-app
- Sau khi cài đặt thành công, biểu tượng của Phần mềm sẽ được hiển thị trên
Desktop:
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b) Hướng dẫn tham gia ôn tập
- Bước 1: Vào thời gian tổ chức ôn tập được nêu tại Thông báo, người tham
dự đăng nhập vào địa chỉ sau: http://noivu.danang.gov.vn/daotao
- Bước 2: Cửa sổ yêu cầu Mở Microsoft Teams xuất hiện -> chọn Mở
Microsoft Teams
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Hoặc chọn
- Bước 3: Nhập tên thí sinh (ví dụ: Nguyễn Văn A) -> chọn Tham gia ngay
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- Bước 4: Màn hình hiển thị như bên dưới có nghĩa thí sinh đã vào được buổi
ôn tập và đang ở tại phòng chờ. Có thể mất vài phút để quản trị viên xác nhận thí
sinh và bắt đầu vào buổi ôn tập

- Bước 5: Sau khi đã được quản trị viên xác nhận và vào buổi ôn tập, màn
hình máy tính hiển thị như sau:
Cài đặt lại Loa, Micro và ngôn ngữ
hiển thị
Mở cài đặt
nâng cao

Giơ tay khi
muốn trao đổi
cùng báo cáo
viên

Tắt / bật
Micro
Rời buổi
ôn tập

Tắt / bật
Webcam

Danh sách
thí sinh
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3. Hướng dẫn sử dụng trên điện thoại di động hoặc máy tính bảng
a) Hướng dẫn tải phần mềm Microsoft
- Hệ điều hành IOS (iPhone, iPad,…)
https://apps.apple.com/vn/app/microsoft-teams/id1113153706?l=vi
- Đối với hệ điều hành Android (Samsung, …):
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.microsoft.teams&hl=vi&g
l=US
Lưu ý: Buổi ôn tập sử dụng đường liên kết website để kết nối vào lớp và
không yêu cầu đăng nhập tài khoản. Vậy, sau khi cài đặt, thí sinh không tạo tài
khoản và đăng nhập vào phần mềm, các trường hợp thí sinh đã cài đặt trước đây
và đăng nhập tài khoản của tổ khác thì trước khi vào buổi ôn tập cần thực hiện
đăng xuất.
b) Hướng dẫn tham gia ôn tập
- Vào thời gian tổ chức ôn tập được nêu tại Thông báo, người tham dự đăng
nhập vào địa chỉ sau: http://noivu.danang.gov.vn/daotao
Nhập tên thí sinh (ví dụ: Nguyễn Văn A) -> Chọn Tham gia cuộc họp
Chọn Tham gia cuộc họp

Chọn Tham gia với tư các
khách

Nhập tên, Chọn Tham gia
cuộc họp
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Màn hình trình chiếu
của báo cáo viên

Giơ tay khi muốn
trao đổi cùng báo
cáo viên

Danh sách
thí sinh

Tắt / bật
webcam

Tắt / bật
micro

Tắt / bật
âm thanh

Rời buổi
ôn tập

